
UMOWA WSPÓŁPRACY

zawarta w Gdyni w dniu 10.02.2021  pomiędzy:

Stowarzyszeniem  Klubem  Sportowym  BAŁTYK  GDYNIA z  siedzibą  w  Gdyni  (81-538)  przy  ul.
Olimpijskiej  5/9,  posiadającym  numery:  KRS  69415,  NIP  5861928025,  REGON  191441090,
reprezentowanym przez: 
Jacka Paszulewicza – Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Adamczyka – Członka Zarządu,
 uprawnionych do łącznej reprezentacji stowarzyszenia,
zwanym dalej SKS BAŁTYK GDYNIA
a
Stowarzyszeniem Klubem Sportowym BAŁTYK GDYNIA AKADEMIA PIŁKARSKA, z siedzibą w
Gdyni  (81-538)  przy  ul.  Olimpijskiej  5/9,  posiadającym  numery:  KRS  450097,  NIP 5862282128,
REGON 221843724, reprezentowanym przez:
 Mariusza Puchalskiego - Prezesa Zarządu oraz Piotra Smotera – Wiceprezesa, 
uprawnionych do łącznej reprezentacji stowarzyszenia,
zwanym dalej BAŁTYK AP

Zważywszy, że:
1) SKS  BAŁTYK  jest  stowarzyszeniem  prowadzącym  działalność  sportową  i  szkoleniową

różnych grup wiekowych
2) BAŁTYK AP jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność sportową i szkoleniową grup

dziecięcych i młodzieżowych
3) Strony postanawiają nawiązać współpracę w zakresie szeroko rozumianego procesu szkolenia

zawodników obydwu klubów w celu popularyzacji  piłki  nożnej oraz realizacji  wspólnych
inicjatyw  sportowych,  w  zakresie  i  na  zasadach  wskazanych  w  niniejszej  umowie  o
współpracy.

§1. Przedmiot umowy
1) Przedmiotem umowy jest:

a) określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw
sportowych, procesu szkolenia zawodników grup młodzieżowych oraz zasad przekazywania
wyszkolonych zawodników z BAŁTYK AP do SKS BAŁTYK,

b) udzielenie przez SKS BAŁTYK upoważnienia na korzystanie i używanie, stanowiącego znak
towarowy oraz utwór, znaku słowno-graficznego „Bałtyk Gdynia” oraz znaku graficznego tzw.
herbu.
Strony  niniejszą  umową  postanawiają  ustanowić  zasady  współpracy  w  zakresie  wspólnych
przedsięwzięć o charakterze sportowym,  do jakich należy zaliczyć  w szczególności:  wspólne
organizowanie  konferencji  szkoleniowych,  turniejów,  treningów,  działań  marketingowych,  a
także  konsultacje  w  zakresie  programów  treningowych,  udział  trenerów  w  treningach
prowadzonych przez strony.

2)  Strony zgodnie postanawiają współpracować również w innych formach działalności mających na
celu  popularyzację  piłki  nożnej,  popierać  w  tym  zakresie  wzajemne  inicjatywy  oraz  zgodnie
oświadczają, iż dołożą należytej staranności udzielając sobie wzajemnego wsparcia przy organizacji
wspólnych przedsięwzięć.



§2. Zobowiązania SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska

1)  W ramach niniejszej umowy BAŁTYK AP zobowiązuje się do:
a) zatrudniania trenerów zgodnie z wytycznymi PZPN w sprawie uprawnień i licencji,
b) zachowania najwyższych standardów pracy w ramach szkolenia,
c) wyrażenia zgody na udział swoich zawodników w treningach w sytuacji, gdy SKS BAŁTYK

pisemnie zwróci się z taką prośbą,
d) dokonania wpisu do Statutu Bałtyk Gdynia AP zapisu mówiącego, że Akademia Piłkarska

Bałtyk Gdynia szkoli na potrzeby i dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Bałtyk Gdynia.
e) dokonania  wszelkich  niezbędnych  czynności  w  celu  uzyskania  przez  SKS  BAŁTYK

możliwości skorzystania ze zniżek i ofert specjalnych, do których dostęp ma BAŁTYK AP,
f) zapraszania SKS BAŁTYK na wszelkie imprezy sportowe (turnieje, festyny, konferencje).
BAŁTYK  AP  zobowiązuje  się  nie  podpisywać  umów  współpracy  z  innymi  klubami
prowadzącymi  działalność  sportową,  które  to  umowy  mogłyby  uniemożliwić  należyte
wykonywanie niniejszej umowy przez BAŁTYK AP.
2) BAŁTYK AP zobowiązuje się nie podejmować żadnych rozmów, nie prowadzić negocjacji
oraz  nie  podpisywać  bez  zgody  SKS  Bałtyk  Gdynia  żadnych  umów  sponsoringowych  lub
barterowych z podmiotami wspierającymi i powiązanymi z SKS Bałtyk Gdynia.
3) BAŁTYK  AP  zobowiązuje  się  nie  podpisywać  umów  współpracy  z  innymi  klubami
prowadzącymi  działalność  sportową,  które  to  umowy  mogłyby  uniemożliwić  należyte
wykonywanie niniejszej umowy przez BAŁTYK AP.
4)  BAŁTYK AP zobowiązuje do zamieszczenia informacji na oficjalnej stronie klubu oraz na
innych platformach (facebook, twitter, instagram itp.) na temat działalności i współpracy obydwu
stron, w szczególności:
a) informacji na temat SKS BAŁTYK,
b) informacji o wspólnych działaniach marketingowych, turniejach, rozgrywkach, konferencjach

szkoleniowych oraz innych formach współpracy.

§3. Zobowiązania SKS Bałtyk Gdynia
1) W ramach niniejszej umowy SKS BAŁTYK zobowiązuje się do:
a) zapewnienia darmowego wstępu trenerom i zawodnikom BAŁTYKU AP na mecze ligowe

organizowane i rozgrywane przez SKS BAŁTYK, zgodnie z listą nazwisk przesłaną pocztą e-
mail 48 godzin przed danym meczem,

b) zapewnienia możliwości tworzenia eskort przez zawodników BAŁTYK AP w wieku do lat
11, zapewniając jednocześnie rodzicom ww. zawodników bezpłatne bilety na mecz, zgodnie z
listą nazwisk przesłaną pocztą e-mail 48 godzin przed danym meczem,  

c) umożliwienia udziału w stażach szkoleniowych trenerom BAŁTYK AP,
d) dokonania  wszelkich  niezbędnych  czynności  w  celu  uzyskania  przez  BAŁTYK  AP

możliwości skorzystania ze zniżek i ofert specjalnych, do których dostęp ma SKS BAŁTYK,
e) zapewnienia udziału zawodników SKS BAŁTYK w akcjach marketingowych prowadzonych

przez  BAŁTYK  AP,  jak  np.  treningi  pokazowe,  spotkania  z  dziećmi  w  szkołach  i
przedszkolach,

f) zapraszania BAŁTYK AP na wszelkie imprezy sportowe (turnieje, festyny, konferencje).
2) SKS BAŁTYK zobowiązuje się nie podejmować żadnych rozmów, nie prowadzić negocjacji
oraz  nie  podpisywać  bez  zgody  Bałtyk  Gdynia  AP  żadnych  umów  sponsoringowych  lub



barterowych z podmiotami wspierającymi i powiązanymi z Bałtyk Gdynia AP.
3) SKS  BAŁTYK  zobowiązuje  się  nie  podpisywać  umów  współpracy  z  innymi  klubami
prowadzącymi działalność sportową oraz innych umów, które to umowy mogłyby uniemożliwić
należyte wykonywanie niniejszej umowy przez SKS BAŁTYK.
4) SKS BAŁTYK zobowiązuje się do zamieszczania na oficjalnej stronie klubu oraz na innych
platformach  (facebook,  twitter,  instagram itp.)  informacji  na  temat  działalności  i  współpracy
obydwu stron, w szczególności:
a) informacji na temat BAŁTYK AP,
b) informacji o naborach prowadzonych przez BAŁTYK AP,
c) informacji o wspólnych działaniach marketingowych, turniejach, rozgrywkach, konferencjach

szkoleniowych oraz innych formach współpracy.

§4.  Współpraca w zakresie szkolenia

1) Strony zgodnie  oświadczają,  iż  celem współpracy  w  zakresie  szkolenia  zawodników jest
zapewnienie możliwości i ciągłości szkolenia w każdym przedziale wiekowym.
2) BAŁTYK AP oświadcza, że aktualnie prowadzi szkolenie piłkarskie w kategoriach wiekowych
od najmłodszych grup do kategorii A2 (U-18). Jednocześnie Bałtyk AP oświadcza, że od sezonu
2021/2022 AP Bałtyk będzie szkoliło drużyny w kategorii B2 i młodsi oraz że bez każdorazowej
zgody  SKS  nie  podejmie  rywalizacji  w  kategoriach  wiekowych  w  których  rywalizują  i  są
zgłoszone zespoły młodzieżowe SKS Bałtyk Gdynia.
3) BAŁTYK AP oświadcza, że nie prowadzi szkolenia drużyn seniorskich, nie podejmuje( i nie
będzie  podejmował)  rywalizacji  w  kategoriach  seniorskich  zgłoszonych  do  jakichkolwiek
rozgrywek pod patronatem PZPN (w tym do rozgrywek Pucharu Polski) 
4) SKS BAŁTYK oświadcza, iż prowadzi szkolenie seniorów oraz szkolenie dzieci i młodzieży
w kategoriach A2 - junior starszy (U-18) i w kategorii  wiekowej U8 i U7 oraz że od sezonu
2021/2022  SKS Bałtyk będzie szkoliło i rywalizowało w kategorii seniorów oraz juniorów A1,
A2, B1 oraz będzie miało wyłączne prawo do szkolenie w zakresie piłki kobiecej, amp futbolu,
teqball oraz  e-sport.

§5. Współpraca w zakresie zmiany przynależności klubowej zawodników
1) Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  współpraca  w  zakresie  przechodzenia  zawodników  z
BAŁTYKU AP do SKS BAŁTYK będzie każdorazowo odbywać się z automatu po zakończeniu
każdego  sezonu  po  ukończeniu  wieku  określonego  w  niniejszej  umowie  i  według  schematu
określonego poniżej.
2) Strony ustalają następujące zasady przejścia zawodników z BAŁTYK AP do SKS BAŁTYK:

a) BAŁTYK AP w każdym letnim okienku transferowym transferuje wszystkich swoich
zawodników do SKS BAŁTYK kolejno: z rocznika (2003, 2004, 2005 dnia 01.07.2021,
analogicznie 2006 dnia 01.07.2022, rocznik 2007 dnia 01.07.2023 itd.).

b) SKS  BAŁTYK zapewni  możliwość  kontynuacji  szkolenia  wszystkim zawodnikom z
rocznika, o którym mowa w pkt 2 a.

c) Z tytułu definitywnego przejścia zawodnika, BAŁTYK AP rezygnuje z ekwiwalentu za
wyszkolenie.

3) Strony zawrą odrębne umowę transferu dla każdego zawodnika przechodzącego z AP do SKS



według warunków określonych w §5 punkt 2 c i punkt 5.
4) SKS BAŁTYK jest zobowiązany do poinformowania BAŁTYK AP o każdorazowym przejściu
zawodnika pozyskanego bezpłatnie z BAŁTYK AP do innego klubu pozyskującego oraz jest
zobowiązany do poinformowania BAŁTYK AP o wysokości kwoty transferu; obowiązek ten nie
jest ograniczony w czasie.
5) W przypadku wytransferowania z SKS BAŁTYK do innego klubu pozyskującego zawodnika,
który został wcześniej bezpłatnie pozyskany z BAŁTYK AP, SKS BAŁTYK zobowiązuje się do
zapłacenia BAŁTYK AP 45%  kwoty brutto uzyskanej z tytułu tego transferu , dotyczy to
wszystkich  transferów  czasowych  i  definitywnych  z  SKS  BAŁTYK  w  przypadku  każdego
zawodnika który w ciągu poprzednich 60 miesięcy był zawodnikiem zgłoszonym do AP Bałtyk (z
wyłączeniem sytuacji kiedy zawodnik zostanie transferowany do innego klubu i wpłaci do AP
Bałtyk  45% wartości  kwoty transferu,  po czym SKS Bałtyk  Gdynia  pozyska go ponownie z
innego klubu i ponownie transferuje).
6) SKS BAŁTYK zobowiązuje się wpłacić kwotę transferu ustaloną zgodnie z punktem 5 na
konto  bankowe  BAŁTYK AP w ciągu  7  dni  od  dnia  otrzymania  ww.  należności  od  klubu
pozyskującego

§ 6. Używanie znaku towarowego

1) SKS BAŁTYK oświadcza, że jest uprawnionym do następujących znaków towarowych:
 znak słowny „Bałtyk Gdynia” (nr zgłoszenia Z.500841);
 znak  słowno-graficzny  „Bałtyk  Gdynia”  (zarejestrowany  na  podstawie  decyzji  Urzędu

Patentowego RP z dnia 11.03.2020 r. pod nr Z.500865 (Numer prawa wyłącznego R.330321).
Odpis decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

stanowiących herb SKS BAŁTYK (Znaki)
2) SKS BAŁTYK oświadcza, że:
a) opłaty za prawo ochronne zostały uiszczone, a ochrona z tego prawa trwa do dnia 07.06.2029

r.;
b) prawo ochronne na znak towarowy nie jest obciążone prawami osób trzecich,
c) nie istnieją zaległości we wnoszeniu opłat okresowych z tytułu ochrony znaku towarowego.

3) SKS BAŁTYK udziela  niniejszym BAŁTYK AP upoważnienia  (licencji  niewyłącznej)  do
używania ww. znaku towarowego dla celów związanych z działalnością statutową BAŁTYK AP
oraz w jej zakresie, bez ograniczenia terytorialnego.
4) Niniejsze  upoważnienie  zostaje  udzielone  na  czas  tożsamy z  długością  niniejszej  umowy
współpracy pomiędzy BAŁTYK AP i SKS BAŁTYK. W każdym przypadku traci moc z dniem
wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy a także w przypadku rozwiązania niniejszej
umowy.
5) SKS  BAŁTYK  oświadcza,  iż  posiada  wszelkie  autorskie  prawa  majątkowe  do  Znaków
opisanych w ust.  1,  w szczególności  jest  uprawniony do udzielenia  licencji  na  korzystanie  z
autorskich praw majątkowych do Znaków oraz posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Znaków. Ponadto oświadcza, że przysługujące mu
autorskie  prawa  osobiste  i  majątkowe  do  Znaków  nie  są  w  żaden  sposób  ograniczone  lub
obciążone, a Znaki nie naruszają praw osób trzecich.
6) SKS BAŁTYK udziela  niniejszym BAŁTYK AP licencji  niewyłącznej  na  korzystanie  ze
Znaków będących przedmiotem autorskich praw majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, obejmujących w szczególności:



a) publiczne  wystawianie,  jak  również publiczne  udostępnianie  w taki  sposób,  ażeby każdy
mógł mieć do niech dostęp,

b) wykorzystywanie  dla  celów  reklamy,  promocji  i  publikacji,  oznaczenia  lub  identyfikacji
BAŁTYK AP,

c) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu,
d) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich,
e) wprowadzenie do obrotu za każdorazową zgodą uzyskaną od SKS BAŁTYK,
f) wyświetlanie,
g) nadawanie  za  pomocą  wizji  przewodowej  i  bezprzewodowej  przez  stacje  naziemne,

nadawanie za pośrednictwem satelity i Internetu,
h) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
i) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
j) W razie wątpliwości strony potwierdzają, że odrębne pola eksploatacji obejmują także:
k) w  zakresie utrwalania  i  zwielokrotniania  Znaków  –  wytwarzanie  określoną  techniką

egzemplarzy  znaku,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  i
technika cyfrową,

l) w  zakresie  obrotu oryginałem  lub  egzemplarzami,  na  których  Znaki  utrwalono  –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału bądź egzemplarzy,

m) w zakresie  rozpowszechniania Znaków w sposób  inny niż  określony lit.  k)  –  publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie.

n) SKS  BAŁTYK,  po  powstaniu  nowych  sposobów  eksploatacji  Znaków,  nie  może  bez
ważnego powodu odmówić BAŁTYK AP udzielenia zezwolenia na korzystanie ze Znaków
na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy.

o) BAŁTYK AP zobowiązuje  się  do  używania  Znaków wyłącznie  w sposób niezagrażający
dobremu  wizerunkowi  SKS  BAŁTYK  oraz  zobowiązuje  się  do  niezbywania  praw
przysługujących mu na mocy niniejszej umowy.

§7. Czas obowiązywania umowy

1) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2) Niniejsza  Umowa  może  ulec  rozwiązaniu  za  porozumieniem Stron  wyrażonym w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 24-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, bez podania przyczyny.
4) SKS  BAŁTYK  może  wypowiedzieć  umowę  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia,  w
sytuacji gdy BAŁTYK AP nie spełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów § 2 umowy
pod  warunkiem  uprzedniego  wezwania  BAŁTYK  AP  do  zaniechania  naruszeń  wraz  z
zakreśleniem stosownego terminu oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
5) BAŁTYK AP może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji,
w sytuacji gdy SKS BAŁTYK nie spełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów § 3
umowy pod warunkiem uprzedniego wezwania SKS BAŁTYK do zaniechania naruszeń wraz z
zakreśleniem stosownego terminu oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.



§8. Postanowienia końcowe

1) SKS  BAŁTYK oraz  BAŁTYK AP  zobowiązują  się  do  zachowania  tajemnicy  w  sprawie
warunków niniejszej umowy.
2) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) W sprawach  nieuregulowanych umową  stosuje  się  przepisy Kodeksu  Cywilnego i  innych
obowiązujących aktów prawnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów FIFA i PZPN.
4) Strony  zobowiązują  się  do  polubownego  rozstrzygania  wszelkich  ewentualnych  sporów
wynikających z wykonania niniejszej umowy.
5)  W  przypadku,  gdy  załatwienie  sporu  w  sposób  polubowny  nie  będzie  możliwe,  Sądem
właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby SKS BAŁTYK.
6) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

SKS Bałtyk Gdynia           SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska
                        


